
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 13.03 Dzień Powszedni  
900 + Jadwigę Woźniak zam. córka z rodziną  
1200 + Stefanię, Michała Potoków z int. Pędzików  
1600 W int. Julii w 3 r. ur. o Boże bł. i opiekę MB zam. rodzice  
1800 + Józefa Mazura zam. rodzina Rabiejów  
Wtorek 14.03 Dzień Powszedni  
900 + Kazimierza, Ryszarda Januszków, Józefa, Anielę Stachurów  
1200 + Agatę Nosek zam. teść Marian  
1600 + Henryka, Irenę, Andrzeja i Rozalię zam. dzieci  
1800 + Józefa Mazura zam. rodzina Nowaków   
Środa 15.03 Dzień Powszedni   
900 + Jana Zygadło z int. rodziny Zegadłów 
1200 + Agatę Nosek zam. Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy ZSP w Nowinach   
1600 + Władysławę i Mieczysława Stępień, Marcina Sołtysa z int. Haliny Sołtys z rodziną  
1800 + Jadwigę Woźniak zam. rodzina Bedla, Tereda i Kanarek  
Czwartek 16.03 Dzień Powszedni  
900 + Mirosława, Irenę, Mieczysława Węgrzynów zam. Barbara Węgrzyn z dziećmi 
1200 O życie wieczne dla zmarłych członków Kółka Różańcowego św. Katarzyny Labure i 
błogosławieństwo Boże dla żywych  
1600 + Józefa Woźniaka zam. syn z rodziną  
1800 + Jadwigę Woźniak zam. rodzina Malickich z Chęcin   
Piątek 17.03 Dzień Powszedni  
900 + Agatę Nosek zam. dyrekcja, nauczyciele i pracownicy ZSP w Nowinach   
1200 + Jana Stachurę (r. śm.)   
1600 + Anielę (r. śm), Mariana Wieczorek, Jana, Mariannę, Władysława, Anielę, Piotra, 
Stefanię Metryka i zm. w czyśćcu cierpiących z int. rodziny  
1800 1) + Stanisława (65 r. śm.) i zm. z rodziny Kijów 
2) + Stefana Węgrzyna od uczestników pogrzebu  
Sobota 18.03 Dzień Powszedni 
900 + Jana Bedlę od pracowników Centrum Edukacyjnego  
1200 + Zdzisława Kutę zam. brat Tadeusz z żoną i dziećmi 
1600 + zm. z rodz. Pietszczyków i Tkaczów, Genowefę Pietszczyk  
1800 1)  + Wacława Katarzynę, Józefa Puchałów Janinę, Stanisława Tkaczów  
        2) W 18 r. ur. Kamila Stępnia o zdrowie i Boże bł.  
Niedziela  19.03 III Niedziela Wielkiego Postu  
800 + Ryszarda Huk, Edwarda Nowaka, Ryszarda Zegadło z int koleżanek i kolegów z kla-
sy z SP z Brzezin 
1000  1) W int. ks. Proboszcza Józefa Knapa z int. parafian  
         2) w int. parafian 
1200 + Józefa Gajdę (2 r. śm.) zam. żona z córką i wnuczkami  
1600 W int. ks. Proboszcza Józefa o Boże bł. opiekę MB i wszystkich świętych oraz o 
zdrowie i siły w pracy duszpasterskiej  

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
Brzeziny ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica, e-mail: parafia.brzeziny@gmail.com 
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Uczyń Panie  
z naszych 
serc żyzną 

glebę  
dla Twojego  

Słowa  
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Rdz 12, 1-4a  /  2 Tm 1, 8b-10   Ewangelia:  Mt 17, 1-9 
„Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, 
osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś sta-
ło się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namio-
ty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto ob-
łok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym 
mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlę-
kli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnie-
śli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał 
im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwsta-
nie». 
Kazanie espresso… 
„Krzysztof Globisz twierdzi, że dla aktora na scenie istnieje teraźniejszość, powinien w pełni 
oddać się chwili: >>Myślenie tylko o momencie, w którym się jest tu i teraz, chroni przed 
błędami. Myślenie o przyszłości czy przeszłości generuje tremę, paraliżuje<<. 
Uczniowie, których Jezus zabrał na Górę Przemienienia, byli tak zachwyceni tym, co zoba-
czyli, że czas dla nich przestał mieć znaczenie. Było im tak dobrze, że zapomnieli o pro-
blemach i niezałatwionych sprawach, a Piotr zaproponował, by rozgościć się tam na dłużej. 
Życie oferuje tak wiele atrakcji i ciekawych rzeczy, że często człowiek nie potrafi skupić się 
na jednej czynności. Niestety, dotyczy to także życia duchowego i religijnego: >>Uwaga jest 
istotą modlitwy, a  >>rozproszenie jest źródłem grzechu<< - przekonywała Simone Weil.”  

/ks. E. Burzyk/ 
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Misje Święte w Parafii Brzeziny 

 
 
 
 
 
 
 
 



A w parafii… 
▪ Dziś rozpoczynamy w naszej parafii Misje Święte. Jest to szczególny czas łaski. Zachę-
camy do otwarcia się na Słowo, które kieruje do nas Pan. Misje głosi ks. kan. Jan Jagiełka.  

Program Misji Świętych 
 

12.03.2017 Niedziela – ŚWIĘTOŚĆ 
Msze Święte: 08.00, 10.00 (z nauką dla dzieci), 12.00, 16.00 (z nabożeństwem. 

Gorzkich Żali) 
19.00 – Nabożeństwo z relikwiami świętych i błogosławionych 

13.03.2017 Poniedziałek – SŁOWO BOŻE 
Msze Święte: 09.00, 12.00 (z nauką dla dzieci), 16.00, 18.00 

19.00 – Nabożeństwo Nieszporów 
14.03.2017 Wtorek – MIŁOSIERDZIE 

Msze Święte: 09.00, 12.00 (z nauką dla dzieci), 16.00, 18.00 
19.00 – Nabożeństwo ekspiacyjne 

15.03.2017 Środa – RODZINA – Dzień spowiedzi 
Tego dnia spowiedź święta przed i w trakcie mszy świętych. 

Msze Święte: 09.00, 12.00 (z nauką dla dzieci), 16.00, 18.00 (z odnowieniem przy-
rzeczeń małżeńskich, zapraszamy szczególnie wszystkie małżeństwa) 

19.00 – Nabożeństwo za zmarłych na cmentarzu (prosimy zabrać znicze) 
16.03.2017 Czwartek – SŁUŻBA EUCHARYSTII 

Msze Święte: 09.00, 12.00 (z nauką dla przedszkolaków), 16.00, 18.00 
19.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z udziałem księży i sióstr  

pochodzących z Parafii Brzeziny 
17.03.2017 Piątek – KRZYŻ 

Msze Święte: 09.00, 12.00 (z sakramentem namaszczenia chorych), 16.00, 18.00 
19.00 – Droga Krzyżowa ulicami Brzezin (prosimy zabrać lampiony) 

18.03.2017 Sobota – MATKA KOŚCIOŁA 
08.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny 

Msze Święte: 09.00, 12.00 (Anioł Pański i msza z kołami różańcowymi),  
16.00, 18.00 

19.00 – Spektakl „Z zapisków poczciwego proboszcza” 
19.03.2017 Niedziela – EWANGELIZACJA 

Msze Święte: 08.00, 10.00 (uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp 
Mariana Florczyka z wprowadzeniem Relikwii Krzyża Świętego, z udziałem dele-
gacji organizacji lokalnych. Wydarzenie, które na zawsze wpisze się w bogatą hi-

storię naszej Parafii – jest to bowiem wielki przywilej, a zarazem odpowiedzialność 
posiadać cząstkę z Krzyża, na którym skonał nasz Pan Jezus Chrystus),  

12.00 (z sakramentem bierzmowania), 16.00 (z nabożeństwem. Gorzkich Żali) 
19.00 – Nabożeństwo Posłania kończące Misje Święte (prosimy zabrać krzyże – 

możliwość zakupu krzyża w kościele przez całe Misje Święte) 
 
▪ Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa w piątki po mszy św. o 16.00 
dla dzieci i po mszy św. o 18.00 dla dorosłych, tradycyjna Droga Krzyżowa w niedzielę po 
sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00. 
▪ Informujemy, że 9 kwietnia 2017 r. odbędzie się w naszej parafii X Konkurs Palm Wielka-
nocnych organizowany przez Redakcję Pisma Parafialnego SANCTUS. Tym razem zapra-
szamy całe rodziny do przygotowania palm. Nagrodzone zostaną najwyższe palmy, a każdy 
uczestnik konkursu dostanie upominek. 
 
 
 

 

 

Boży człowiek… - św. Gertruda, ksieni (17 mar a) 
Gertruda urodziła się w Nivelles w 626 roku. Była córką 
króla Pepina i św. Idubergi. Jej matka po śmierci męża 
założyła klasztor żeński, do którego wstąpiła wraz z cór-
ką. Z czasem Gertruda, pełna gorliwości i miłosierdzia, 
została w nim ksienią. Dzięki jej wysiłkom klasztor zasły-
nął jako ośrodek promieniujący wiedzą i kulturą. Po 
śmierci matki przekazała władzę następczyniom, a sama 
oddała się modlitwie, postom i umartwieniom. Taki tryb 
życia osłabił ją szybko. Zmarła 17 marca 659 roku pod-
czas słuchania Mszy św. Jest patronką miast Landen  
i Nivelles, pielgrzymów, podróżujących, ogrodników, 
szpitali oraz opiekunką kotów. Wzywana do obrony przed 
plagą szczurów i myszy polnych. W ikonografii Święta 
przedstawiana jest w uroczystych szatach z koroną ksią-
żęcą na głowie albo w stroju benedyktyńskiej ksieni,  
z pastorałem. Jej atrybuty: korona, model kościoła, a tak-
że szpitala, otwarta księga, mysz na książce lub u stóp. 
Modlitwa. Panie Wszechmocny niech przykład św. Ger-
trudy zachęca nas do oddawania się modlitwie, postom, 
 i umartwieniom dla Twojej chwały. Amen. 

Tu es Petrus... 
Antypapież Benedykt XIII, 1394-1423 Pedro de Luna, Hiszpan, ur. 1328, od 1375 kardy-
nał, był człowiekiem wykształconym i znawcą prawa. Na konklawe zobowiązał się, że bę-
dzie działał na rzecz zjednoczenia Kościoła i sam ustąpi, jeśli kardynałowie uznają to za ko-
nieczne dla przywrócenia jedności. Jednak po wyborze zmienił stanowisko. We Francji tzw. 
Sobór Paryski uzależnił rozwiązanie tej kwestii od abdykacji obu papieży, ale kiedy król 
francuski zażądał od Benedykta ustąpienia, ten odmówił. W tej sytuacji zwrócił się Benedykt 
z prośbą do zgromadzonych w Rzymie kardynałów, ci wraz ze zwolennikami Grzegorza 
domagali się zwołania Soboru Powszechnego w Pizie. Tenże sobór uznał w roku 1409 obu 
papieży za schizmatyków i heretyków, ponieważ wykroczyli przeciwko artykułowi wiary o 
jednym Kościele. Dlatego wybrano nowego papieża Aleksandra V. Odtąd funkcję papieża 
pełniło jednocześnie aż trzech papieży. Także Sobór w Konstancji uznał Benedykta 26 lipca 
1417 za zdetronizowanego, jednak ten obstawał przy swym roszczeniu. 

Zamyśl się… 
„Dobra żona jest dar Boży. Ona szczęście domu 
mnoży.”                                            /Mikołaj Rej/ 

Uśmiech 
Jak się nazywa dobra chińska marka ro-
werów?  - SAMARAMA. 

Coś dla ducha… 
„Pragnienie i zadowolenie”  

„Moje dziecko! Dlaczego marnujesz energię, martwiąc się tym, co mają inni ludzie, a czego 
ty nie posiadasz? >>Nie pożądaj<< to przykazanie dla twojego dobra, ponieważ wiem, jak 
pożądanie może okraść cię ze spokoju. O wiele bardziej interesuje Mnie wewnętrzny pokój 
niż zewnętrzny dobrobyt. Pokój i wdzięczne serce są bogactwami, które możesz posiąść już 
teraz, bez względu na twoją sytuację finansową. Świat sprzedaje ci ideę, że zadowolenie 
możesz osiągnąć przez wspięcie się na wyższy stopień finansowej drabiny i kolejną kupioną 
rzecz. Jeżeli szukasz zadowolenia w pieniądzach, ono zawsze pozostanie poza twoim za-
sięgiem. Jedyne prawdziwe zadowolenie znajdziesz we Mnie i w naszej relacji. Jeżeli ogar-
nie cię pokusa posiadania, niech twoje serce zapragnie Mnie. Wtedy zadowolenie przyjdzie 
samo. Dawca Pokoju, Bóg.” /Andy Cloninger/ 

 


